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 ا٫هتعُاك١ٜ ايٛاٖل٠ عٛؿ٠

 أهٝا يـٍٚ

 اؾـٜـ٠( اه١ٝايوٝ )إـاػٌ

          أَباكى كاؾعععا٭هتاف: 

 داَع١ اؾًؿ١

 َكـَععع١  

مل ٜعلف ايتاكٜؽ أهٛأ ٫ٚ أبٌع ٖاكه١ 

هٝاه١ٝ َٔ ايٛاٖل٠ ا٫هتعُاك١ٜ؛ تًو اييت 

اْـؾعت ؾٝٗا ايـٍٚ ا٭ٚكٚب١ٝ مٛ آهٝا ٚإؾلٜكٝا 

ًٚلعت بِٛك٠ ق١َُٛ توتًب ػرلات ايب٬ؿ 

َٔ أدٌ إٔ تـٚك إوتعُل٠ ٚتوتعبـ ًعٛبٗا 

إِاْع ٚتنؿٖٞ إناكع ٗ أٚكٚبا ٚتذلانِ ا٭َٛاٍ 

ٜٚلتؿع إوت٣ٛ إعٌٝٞ يًوهإ ا٭ٚكٚبٌٝ؛ ٫ٚ 

ِٜٗ ا٫ْوإ ا٭ٚكٚبٞ بعـ فيو إآهٞ اييت دلت 

عل ايٌعٛب إوتعُل٠ ؾؿٞ ْٗا١ٜ ايكلٕ ايتاهع 

عٌل مت تٛمٜع َٓاطل ايٓؿٛف بٌ نٌ َٔ ا٫ؼاؿ 

٫ٜات إتشـ٠ قڀيب َلس١ً َا بعـ ايٛٚ ايوٛؾٝيت

اؿلب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ ٖٚٞ َلس١ً تٌهٌ دـٜـ 

ٚٴعلؾت تًهِ ايؿذل٠  يًٛاٖل٠ ا٫هتعُاك١ٜ, 

َلس١ً اؿلب ايباكؿ٠ ٚيهٔ َٓق أٚا٥ٌ توعٝٓٝات 

ايكلٕ إآٞ ًٗـت ايواس١ ايـٚي١ٝ اْؿلاؿا 

ي٫ًٜٛات إتشـ٠ ٚكٜج١ ايٓٛاّ ا٫هتعُاكٟ 

يٌإٔ ايـٚيٞ, ٖٚٞ ؾذل٠ أبلم ايكـِٜ َعِٛ ا

٬َقٗا َٔ ٚد١ٗ ْٛل ا٫هذلاتٝذ١ٝ ا٭َلٜه١ٝ 

ُٓإ أَٔ )إهلا٥ٌٝ( ٚتأؿٜب َا أزلت٘ اي٫ٜٛات 

إتشـ٠ بع )ايـٍٚ إاكق١( ٖٚٛ ا٫هِ ا٭َلٜهٞ 

يًـٍٚ فات ايٓنع١ ا٫هتك٬ي١ٝ إتُلؿ٠ ع٢ً 

ا٫هتهباك ا٭َلٜهٞ َجٌ است٬ٍ ايعلام, ايتـػٌ 

 ايٌ٪ٕٚ ايًبٓا١ْٝ, تٌذٝع ايتٝاكات إباًل ٗ

ٚا٭سناب ايڀا٥ؿ١ٝ ٚايعلق١ٝ نأؿٚات تؿتٝت 

ٚاعاق١ ٚاًػاٍ ؿاػٌ ايكڀل ايٛاسـ أَا َٔ 

اؾاْب ا٫هٟٝٛ ٚع٢ً ػڀ٢ ايٝابإ ٚايبًـإ 

ايِٓاع١ٝ اؿـٜج١ ايعٗـ ٗ سلاٍ ًلم ايكاك٠ 

اٯه١ٜٛٝ, علؾت ايٌِ ٗ غٕٔٛ عكـٜٔ َٔ 

ه١ٝ دعًتٗا طلؾاڄ ؾاع٬ڄ اينَٔ سلن١ ِٛ ؿٜٓاَٝ

ك٥ٝوٝاڄ ٗ ا٫قتِاؿ ايعإٞ ٖٚٞ ٗ طلٜكٗا 

يًتشٍٛ إٍ قڀب َِٓٛ يٌبه١ َٔ إباؿ٫ت 

اٱق١ًُٝٝ, ٌٜٚهٌ ٖقا ايتشٍٛ تهقٜباڄ ٕكٛي١ 

"ا٭ث١ٝٓ إلنن١ٜ" ايػلب١ٝ إـع١ٝ بإٔ َعٛقات 

ثكاؾ١ٝ ؼتِ أبـاڄ عذن "ايٌلم" ا٭ق٢ِ أٚ غرلٙ 

ٕعتدل٠ َٓق ايجٛك٠ ايِٓاع١ٝ عٔ ٚيٛز اؿـاث١ ا

ا٭ٚكٚب١ٝ ػ١ُِٝٛ يبًـإ ايػلب ٚسـٖا. يهٔ 

َٓق هٓٛات ٜجرل سذِ ٖقٙ ايتػرلات ا٭ه١ً٦ 

ٚإؼاٚف ٗ "ايػلب" سٝاٍ استُاٍ إعاؿ٠ ُلنن 

ا٫قتِاؿ ايعإٞ سٍٛ آهٝا, ٚٗ َـ٣ َٓٛٛك, 

إعاؿ٠ تٛمع يًتٛامْات ايـٚي١ٝ ايهدل٣ نُا تلدع 

ايعُٝك١ اؾقٚك إٍ إٛقع  َٓابع ٖقٙ اؿلن١

ايقٟ ناْت ؼتً٘ آهٝا ٗ ايٓٛاّ ايعإٞ قبٌ 

ا٫ْؿِاّ بٌ ايٌُاٍ ٚاؾٓٛب ٚإهاؿ "ايعٛامل 

ايجايج١", ٖٚٛ اْؿِاّ أْتذت٘ ايجٛك٠ ايِٓاع١ٝ 

ا٭ٚكٚب١ٝ ٚا٫هتعُاك. ٚٗ َٓٛٛك بعٝـ إـ٣, 

تهٕٛ ايٌِ, نُا فٌُ ؿٍٚ آهٝا, ٗ ٚٓع 

َع َا اْكڀع َٔ تاكىٗا َا ٜوُض شلا بايٌُٛ 

قبٌ ا٫هتعُاك ٚبايعٛؿ٠ ايتـكه١ٝ إٍ إٛقع 

أٟ ّٜٛ ناْت ٗ  5533ايقٟ نإ شلا قبٌ ه١ٓ 

ًُب ا٫قتِاؿ ايعإٞ نأٍٚ بًـ َٓتر يًوًع 

إِٓع١ ٗ ايعامل. ٚناْت ايٌِ ٗ فيو اؿٌ 
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تكـ ٚه٘ ًبه١ َهجؿ١ َٔ إباؿ٫ت اٱق١ًُٝٝ 

قبٌ قلٕٚ سٌ ناْت  يًُٓوٛدات نُا ناْت

ايٌِ أِٖ إٓاطل إْتاداڄ ٚا٭نجل إؿكاكاڄ يًُٓاؾع 

ٗ ايعامل  ٚبعـ َلٚك ١٦َ عاّ َٚع ؼكٝكٗا 

َٛقعاڄ َُٗٝٓاڄ دـٜـاڄ, اعتكـت أٚكٚبا أْٗا تعٝـ 

انتٌاف آهٝا ٗ َلس١ً َا قبٌ اؿـاث١ سٝح 

بـأت تتهٕٛ ٗ أٚكاهٝا عـ٠ قاٚك اهذلاتٝذ١ٝ 

ٛك ايِلاع ايعإٞ ايكاؿّ. دـٜـ٠ هتهٕٛ ٖٞ ق

ٚقبٌ إٔ ْلُـ ٖقٙ احملاٚك, وؤ إٔ ٌْرل إيٞ 

اؾـٍ ايـا٥ل ٗ ايؿهل ا٫هذلاتٝذٞ سٍٛ َؿّٗٛ 

احملاٚك ٚايتشايؿات ٗ سكب١ َا بعـ اؿلب 

ايباكؿ٠. فيو إٔ ٖٓاى اػاٖا َعٝٓا ٗ ٖقا ايؿهل 

ٜ٪نـ أْ٘ ٗ عِل َا بعـ اؿلب ايباكؿ٠, ؾإٕ 

 دقكٜا ٗ اػاٙ ايع١ٕٛ, ٖٚٞ تعين ايعامل قـ تػرل

تُٓٝ٘ ايتؿاع٬ت ؿاػٌ ٚبٌ ايـٍٚ ٚػًل ٖٜٛات 

ع١ٕٝٛ دـٜـ٠ يًبٌل. طبكا شلقٙ ايل١ٜ٩, ؾإٕ 

اؿـٜح عٔ قاٚك ٗ عامل ايكلٕ اؿاؿٟ 

ٚايعٌلٜٔ ٖٛ سـٜح ٜوتٓـ إيٞ أؿبٝات بٌ ٚإيٞ 

عك١ًٝ اؿلب ايباكؿ٠, ٖٚٞ َلس١ً ػاٚمٖا ايعامل 

ڀـ دـٜـ ٫ فاٍ ؾٝ٘ إ٫ ٚؿػٌ ٗ َٓع

ي٬قتِاؿ ايعإٞ ٚا٭َٔ ايتعاْٚٞ بٌ ّهٔ ايكٍٛ 

إٕ تًو ايل١ٜ٩ ٖٞ با٭هاي ك١ٜ٩ أٜـٜٛيٛد١ٝ 

أنجل َٓٗا ك١ٜ٩ ٚاقع١ٝ يعامل ايّٝٛ ٚبٌهٌ 

اهتعُاكٟ دـٜـ قـ تٗٝأ ايعامل ايػلبٞ يًعٛؿ٠ 

 .اؾـٜـ٠ اٍ أهٝا

 :اٱًعععهاي١ٝ إڀلٚسععع١

 ًُتػرلات ا٫قتِاؿ١ٜاٍ أٟ َـ٣ ّهٔ ي

اؾٝٛبٛيٝتٝه١ٝ ٚا٭١َٝٓ ٗ أهٝا إٔ توٌٗ عٛؿ٠ ٚ

 ٚاٖل٠ ا٫هتعُاك َٔ دـٜـ؟

 :ا٭ه٦عععع١ً ايؿلعععععععععع١ٝ

َا ؿٚك إتػرل اؾٝٛبٛيٝتٝهٞ ٗ عٛؿ٠  1/ 

 ايٛاٖل٠ ا٫هتعُاك١ٜ ٭هٝا ؟

ٌٖ ّهٔ إٔ ًٜعب إتػرل ا٫قتِاؿٟ  2/ 

 عاٌَ دقب ا٫هتعُاك ٭هٝا ؟

نٝـ ّهٔ ٕٓڀًل إتػرلات ا٭١َٝٓ  3/ 

إٔ ٜدلم َـاػٌ هٝاه١ٝ دـٜـ٠ يعٛؿ٠ ايٛاٖل٠ 

 ا٫هتعُاك١ٜ ؟

ؽتًـ ثل٠ٚ قاك٠ آهٝا بٌهٌ نبرل 

باػت٬ف َٓاطكٗا. ٜٚلدع ٖقا إٍ سذُٗا 

ايهبرل َٚوت٣ٛ ا٫ػت٬ف ايهبرل ٗ ايجكاؾات, 

ٚايب١٦ٝ, ٚايلٚاب٘ ايتاكى١ٝ ٚايِٓٛ اؿه١َٝٛ. 

ُتًو  ,GDP ايٓاتر احملًٞ اٱْايَٞٚٔ سٝح 

ٚايجاْٞ ع٢ً  ,ايٝابإ أندل اقتِاؿ ٗ ايكاك٠

كـك٠ ايَوت٣ٛ ايعامل. ٚيهٔ َٔ سٝح تعاؿٍ 

ٌلا١ٝ٥ ؾتُتًو ْٗٛك١ٜ ايٌِ ايٌعب١ٝ اي

أندل اقتِاؿ ٗ آهٝا ٚثاْٞ أندل اقتِاؿ ع٢ً 

قاَت بٗا أندل عـؿ َٔ نُا ,َوت٣ٛ ايعامل

ات اشلٓـ ٚبابٌ اؿٔاكات ايكـ١ّ نشٔاك

ٚهَٛل ٚآًٛك ٚايؿلي ٚايٌِ. ٚسٔاك٠ 

ايؿٝٓٝكٌٝ ٚاؿٝجٌٝ ٚاؿٔاك٠ اٱه١َٝ٬... 

مٜاؿ٠ ع٢ً فيو ؾإٕ ؿٍٚ آهٝا ؾٝٗا ِْٛ هٝاه١ٝ 

َتٓٛع١, بعض ا٭١ُْٛ ايٌٝٛع١ٝ ؼهِ بـإ ٗ 

آهٝا نايٌِ ٚؾٝتٓاّ. بعض ايـٍٚ شلا ًَٛى 

ض نإًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ ٚبٛتإ. ٗ بع

ِٖ سهاَٗا نايبشلٜٔ,  ايٌٝٛؾايـٍٚ اـًٝذ١ٝ 

نُا ُتًو أِٖ احملاٌُٝ اينكاع١ٝ: ...قڀل

ا٭كم, ايكُض, اينٜتٕٛ ظايؿٍٛ, قِب ايوهل, دٛم ا 

شلٓـ, ايٌاٟ, ايتُٛك, اؿُٔٝات, ايكڀٔ, 

 :إڀاٙ, ا٭ػٌاب...اَا بايٓوب١ يًجلٚات ا٭ػل٣
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ايجلٚات إعـ١ْٝ ٚإٓذ١ُٝ: ايبذلٍٚ, 

, ايبٛنوٝت, ايؿشِ ايٓشاي, ايلُاْ, ايقٖب

 ا٭هٟٝٛايكِـٜل, اؿـٜـ, إٓػٓٝن ؾا٫قتِاؿ 

ٜعتدل أِٖ ْكڀ١ دقب ٚعاٌَ يًتٓاؾى ايعإٞ 

 )ا٫هتعُاكٟ)

ٚيٛدٛؿ قًب ايعامل )أٚكاهٝا( ٗ اهٝا شلا 

ؿٚك ؾعاٍ يٛ اهتؼـّ ايؿهل ا٭هٟٝٛ ّهٔ إ 

ًٜعب ؿٚكا تٛامْٝا هٛا٤ اقتِاؿٟ اٚ هٝاهٞ ٗ 

 إعـاؿ ٚتِٓٛٝ ايع٬قات ايـٚي١ٝ سوب إًِش١

ٖٚٓاى عاٌَ أػل ٜ٪ثل ع٢ً بعض ايـٍٚ ٠ ايك٠ٛ..ٚ

ا٭ه١ٜٛٝ ايهدل٣ نايٝابإ عاٌَ ايهٛاكخ 

        (..ايڀبٝع١ٝ )اين٫مٍ/ايدلانٌ/ايؿٝٔاْات

ّهٔ إٔ ْتٓاه٢ ايعاٌَ ٚايجكٌ ايبٌلٟ  نُا ٫

ٗ ٚايـّٛغلاٗ كغِ ايتٓٛع إ٫ إٔ ي٘ ؿٚك ٖاّ 

 (1)  .ايع١ًُٝ اٱهذلاتٝذ١ٝ

إٕ ايكًل ا٭َلٜهٞ َٔ تٓاَٞ ايك٠ٛ 

ايعوهل١ٜ اي١ِٝٓٝ, ٖٚٛ ا٭َل ايقٟ هلعإ َا 

ًاكنت ايٝابإ ٗ ايتعبرل عٓ٘ ٗ ًٗل ؿٜوُدل 

. نقيو, ؿاك ٖقا ايُٓ٘ سٍٛ كٚهٝا ؾكـ 1332

هعت اي٫ٜٛات إتشـ٠ ٚؿٍٚ سًـ ا٭طًٓڀٞ إيٞ 

إيٞ ايِعٛؿ ايتأنـ َٔ عـّ عٛؿ٠ كٚهٝا 

ا٫هذلاتٝذٞ ايعإٞ. َٚٔ ثِ, عًُت عًٞ ايتٛهع 

ٗ عُل إِاحل اؾػلاؾ١ٝ ايلٚه١ٝ بِٔ ؿٍٚ 

سًـ ٚاكهٛ ٚؿٍٚ ايبًڀٝل إيٞ سًـ ا٭طًٓڀٞ, 

بٌ ٚهعت إيٞ ِٓ أٚنلاْٝا ٚدٛكدٝا. ٚأػرلا, 

ؾإٕ ٖقٙ ايتشايؿات مل تتبًٛك بٌهٌ قاطع, ػا١ُ 

 مل تـػٌ ٗ اؾاْبٌ ايلٚهٞ ٚايِٝين. ؾايٌِ

ُاَا ؼايؿا َع كٚهٝا, ٚتؿٌٔ إٔ تذلى ايبـا٥ٌ 

َؿتٛس١, ٚتلنن عًٞ عـؿ َٔ ايـٍٚ ايِػرل٠ ٗ 

احملٝ٘ اشلٓـٟ. ؾ١ُُٛٓ ًٓػٗاٟ يًتعإٚ يٝوت 

سًـ ا٭طًٓڀٞ ايٌلقٞ, نُا إٔ كٚهٝا تؿتض 

ايبـا٥ٌ َع اشلٓـ ٚايٌِ ٗ إٓ ٚاسـ. ٖهقا ٌْأ 

قٛك أَلٜهٞ  :ا٭ٍٚقٛكإ أهاهٝإ ٗ أٚكاهٝا, 

: قٛك كٚهٞ َع ٚايجاْٖٞٓـٟ,  -ٜاباْٞ  -

عـؿ َٔ ؿٍٚ ا٫ؼاؿ ايوٛؾٝيت ايوابل. أَا 

ايٌِ, ؾكـ اكتبڀت باحملٛك ايجاْٞ َٔ ػ٬ٍ 

١َُٛٓ ًٓػٗاٟ يًتعإٚ, ٚيهٓٗا ساؾٛت عًٞ 

َوتك١ً ٗ ايٛقت فات٘.نُا ٚ بـا٥ًٗا َؿتٛس١

ُٓت ٚقعت ايٝابإ َعاٖـ٠ ا٭َٔ إتباؿٍ, اييت تٔ

استؿاٚ اي٫ٜٛات إتشـ٠ بكٛاعـ عوهل١ٜ ٗ 

ايٝابإ ٕـ٠ عٌل هٓٛات, ٚاستؿاٚ ايٝابإ بك٠ٛ 

ؿؾاع١ٝ ٗ أكآٝٗا ٫ ول شلا إكهاشلا إيٞ اـاكز, 

ٚإٔ ٜهٕٛ يًٝابإ سل تكلٜل َوأي١ تنٜٚـ ايكٛاعـ 

. غرلت اي٫ٜٛات .ا٭َلٜه١ٝ با٭هًش١ اي١ٜٚٛٓ

أت تلٟ ؾٝٗا سًٝؿا إتشـ٠ َٛقؿٗا َٔ اشلٓـ, ٚبـ

ٜعتُـ عًٝ٘ ٕٛاد١ٗ ايك٠ٛ اي١ِٝٓٝ إتعا١ُٚ َٔ 

ْاس١ٝ, ٚا٭ػڀاك اؾـٜـ٠ ٗ ٚه٘ ٚدٓٛبٞ آهٝا, 

َجٌ تِاعـ "اؿلنات ايوٝاه١ٝ اٱه١َٝ٬ 

إعاؿ١ٜ ي٫ًٜٛات إتشـ٠ َٔ ْاس١ٝ أػلٟ. ٚقـ 

تٛاؾل فيو َع ؼٍٛ اشلٓـ بعـ ايتؿذرلات 

نٖا ايوٝاهٞ يتأنٝـ َلن 5665اي١ٜٚٛٓ ه١ٓ 

ايعإٞ, ٚايـػٍٛ ٗ تؿاِٖ اهذلاتٝذٞ َع ايك٠ٛ 

ايعُٛٞ ايٛسٝـ٠, ٚفيو يعنٍ بانوتإ ؿٚيٝا, 

ٚاؿٍِٛ عًٞ إهاهب ا٫قتِاؿ١ٜ إتٛاؾل٠ ٗ 

ايوٛم ا٭َلٜه١ٝ نُا توع٢ اي٫ٜٛات إتشـ٠ 

إيٞ سح ايٝابإ عًٞ إعاؿ٠ ايتوًض يتٛٚٝؿٗا ٓـ 

ِ اي٫ٜٛات ايٌِ ٗ ًلقٞ آهٝا. نقيو تـع

إتشـ٠ اشلٓـ يتٛٚٝؿٗا ٓـ ايٌِ ٗ دٓٛبٞ 

آهٝا. ٚٗ ٖقا اٱطاك, ْؿِٗ اتؿام ايتعإٚ ايٟٓٛٚ 

اشلٓـٟ ايقٟ ٚقع٘ بَٛ ٚهٝٓر ٗ  -ا٭َلٜهٞ 

. نُا تٔػ٘ اي٫ٜٛات إتشـ٠ 1333َاكي ه١ٓ 

يتشذِٝ ايك٠ٛ ايعوهل١ٜ اي١ِٝٓٝ.. ٚبايٓوب١ 
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ؾكـ َٔ دـٜـ,  ي٬هتعُاكيًـٍٚ ايڀاق١ 

اٖتُت بـٍٚ آهٝا ايٛهڀ٢ يًعـٜـ َٔ ا٭هباب, 

أُٖٗا ايڀاق١ ٚإٛقع ا٫هذلاتٝذٞ, ػا١ُ بعـ 

إع٬ٕ اي٫ٜٛات إتشـ٠ اؿلب ع٢ً اٱكٖاب, 

ٚإعـاؿٖا يًكٔا٤ ع٢ً سلن١ طايبإ ٗ 

أؾػاْوتإ, سٝح استادت إٍ اؿٍِٛ ع٢ً 

قٛاعـ عوهل١ٜ, ٚتو٬ٝٗت يًُلٚك اؾٟٛ َٔ ٖقٙ 

أْٗا كأت ٓلٚك٠ اؿـ َٔ ايٓؿٛف  ايـٍٚ, نُا

ايلٚهٞ ٗ ٖقٙ ايـٍٚ, ٚيهٔ احمل١ًِ ايٓٗا١ٝ٥ 

ست٢ اٯٕ مل تتٛاؾل َع أٖـاؾٗا يًعـٜـ َٔ 

ا٭هباب, َٓٗا عـّ َلاعاتٗا يًُِاحل 

ا٫هذلاتٝذ١ٝ ايلٚه١ٝ ٗ ٖقٙ إٓڀك١ اؿ١ٜٛٝ 

بايٓوب١ يٮَٔ ايكَٛٞ ايلٚهٞ, ا٭َل ايقٟ أؿ٣ 

يلٚه١ٝ ع٢ً ؿٍٚ آهٝا إٍ امؿٜاؿ ائػٛٙ ا

ايٛهڀ٢؛ يًشـ َٔ ايٓؿٛف ا٭َلٜهٞ, ٚٚٓع 

سـٚؿ يًع٬قات بٌ ؿٍٚ آهٝا ايٛهڀ٢ ٚاي٫ٜٛات 

إتشـ٠, نُا أْٗا مل تأػق ٗ ا٫عتباك ػِا٥ّ 

ايِٓٛ ايوٝاه١ٝ شلقٙ ايـٍٚ, ا٭َل ايقٟ ٚيـ 

ًهٛنڄا يـ٣ ٖقٙ ايِٓٛ ػاٙ ايـع٠ٛ ا٭َلٜه١ٝ 

ا٬ٕسٜ إٔ أنجل يٌٓل ايـّكلاط١ٝ, إ٫ إٔ 

دٛاْب ايوٝاه١ اـاكد١ٝ ا٭َلٜه١ٝ لاسٶا ٖٛ 

اؾاْب إتعًل َوا١ُٖ ايٌلنات ا٭َلٜه١ٝ ٗ 

ا٫هتجُاك ٗ إٌْا٤ ًبهات ْكٌ ايٓؿ٘ ٚايػام 

ايڀبٝعٞ َٔ ٖقٙ ايـٍٚ إٍ اـاكز؛ فيو إٔ 

إٌْا٤ ٖقٙ ايٌبهات ًٜيب ساد١ ًَش١ بايٓوب١ 

ٝٶا, ٚ ٜٓڀبل ٖقا ع٢ً شلقٙ ايـٍٚ اؿبٝو١ دػلاؾ

تٌذٝع اؿه١َٛ ا٭َلٜه١ٝ ايٌلنات ا٭َلٜه١ٝ 

ع٢ً ا٫هتجُاك ٗ ُٓاع١ ايٓؿ٘ ٚايػام ايڀبٝعٞ, 

سٝح إٕ ٖقا ٜتٛاؾل ٚاستٝادات ٖقٙ ايـٍٚ, نُا 

أْ٘ ٜتٛاؾل َع إِاحل اٱهذلاتٝذ١ٝ ا٭َلٜه١ٝ, 

سٝح تٌرل إسـ٣ ايـكاهات إٍ أْ٘ ّهٔ تؿورل 

١ً ٚتأٌٖٝ ايكڀاع اٖتُاّ ٚآًڀٔ بإعاؿ٠ ٖٝه

ايٓؿڀٞ ٯهٝا ايٛهڀ٢ ٚعل قنٜٚٔ, بإٔ 

استٝاطات ٖقٙ إٓڀك١ تأتٞ َٔ ػاكز ايٓڀام 

ايتكًٝـٟ ١ُٕٛٓ أٚبو, يقيو ؾٗٞ ؼ٢ٛ 

بأ١ُٖٝ هٝاه١ٝ ٚاقتِاؿ١ٜ َٔ قبٌ اي٫ٜٛات 

إتشـ٠, اييت توع٢ إٍ تكًّٝ اعتُاؿٖا إٍ 

أق٢ِ سـ ٖهٔ ع٢ً ايٓؿ٘ ايٌلم أٚهڀٞ, 

ٜٛع َِاؿك اهترلاؿٖا يًڀاق١, ٜٔاف ٚفيو بتٓ

إٍ ٖقا إٔ اؾن٤ ا٭ندل َٔ ْؿ٘ ٖقٙ إٓڀك١ 

كِّ يًتِـٜل؛ ْٛلٶا ٭ٕ ا٫ستٝادات 

ا٫هت٬ٗن١ٝ يـٍٚ آهٝا ايٛهڀ٢ ق١ًًٝ, ٜٚتٛقع 

اهتُلاكٖا ع٢ً ْؿى ايٛترل٠, نُا إٔ سادتٗا 

إٍ ك٤ٚي ا٭َٛاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا اي٬م١َ يعًُٝات 

عٔ إٛاكؿ ايٓؿڀ١ٝ ٚايػام١ٜ ايبشح ٚايتٓكٝب 

ٜؿتض ٖقا ايكڀاع اشلاّ أَاّ ايٌلنات ا٭َلٜه١ٝ 

اييت ُجٌ كأي دول تجبت َٔ ػ٬ي٘ ٚآًڀٔ 

َِاؿٗا اٱهذلاتٝذ١ٝ, َٔ ػ٬ٍ ع١ًُٝ ُٛقع 

إهذلاتٝذ١ٝ ُهٓٗا َٔ ايوٝڀل٠ ع٢ً ٖقٙ 

إِاؿك اؾـٜـ٠ ٚاشلا١َ يًڀاق١, ٚفيو بإػلاز 

٠ ايٓؿٛف ايلٚهٞ, ٚقاٚي١ ايـٍٚ إٓتذ١ َٔ ؿا٥ل

استٛا٤ ايتشلنات اي١ِٝٓٝ, إ٫ إٔ ا٬ٕسٜ إٔ 

ٖقا مل ٜتشكل نُا هبل ايكٍٛ.. ٚبايٓوب١ 

يًٌِ ؾكـ اػٗت إٍ بٓا٤ ع٬قاتٗا َع ٖقٙ 

ايـٍٚ ع٢ً َوتٌٜٛ: ا٭ٍٚ ثٓا٥ٞ َٔ ػ٬ٍ عكـ 

اتؿاقٝات ثٓا١ٝ٥ َع نٌ َٓٗا, َٚعِٛ ٖقٙ 

ا٫قتِاؿٟ, نُا ا٫تؿاقٝات ٜـٚك سٍٛ ايتعإٚ 

أْٗا كننت ع٢ً ا٫هتجُاك ٗ قڀاع ايٓؿ٘ ٚايػام, 

ٚإٌْا٤ ًبهات أْابٝب يٓكٌ ايٓؿ٘ ٚايػام 

ايڀبٝعٞ َٔ ٖقٙ ايـٍٚ إٍ ايٌِ, نُا أتاغ شلا 

َٛقعٗا نإسـ٣ ؿٍٚ اؾٛاك يهٌ َٔ 

طادٝهوتإ ٚقلغٝنهتإ, إٔ تًعب ؿٚكٶا ٗ 
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ٙ ؼكٝل ايتٛامٕ ٗ ايع٬قات اٱق١ًُٝٝ بٌ ٖق

ايـٍٚ.. أَا إوت٣ٛ اؾُاعٞ ا٫قتِاؿٟ يـٍٚ 

أهٝا, ٚايقٟ ُجٌ ٗ إٌْا٤ فُٛع١ ًٓػٗاٟ, 

اييت ُٓت ايٌِ ٚكٚهٝا ٚطادٝهوتإ 

ٚأٚمبهوتإ ٚناماػوتإ, ٚا٬ٕسٜ إٔ تِٓٛٝ 

ايتؿاع٬ت َٔ ػ٬ٍ ٖقا إوت٣ٛ اؾُاعٞ نإ 

ي٘ َلؿٚؿ إهابٞ ع٢ً ايع٬قات اي١ِٝٓٝ َع ٖقٙ 

اتوع ْڀام ايتذاك٠, َٚٔ ثِ مت سٌ  ايـٍٚ, سٝح

ايعـٜـ َٔ إٌه٬ت اؿـٚؿ١ٜ اييت ناْت قا١ُ٥ 

َع ايٌِ, نُا أْ٘ مت ؼكٝل ايتٛامٕ بٌ 

ايٓؿٛف ايِٝين ٚايلٚهٞ ٗ ؿٍٚ آهٝا ايٛهڀ٢ َٔ 

داْب, ٚايٓؿٛف ا٭َلٜهٞ َٔ داْب آػل, ٚايقٟ 

ٝٶا بعـ إٌْا٤ فُٛع١ ًٓػٗاٟ..  تلادع ْوب

اٱهذلاتٝذ١ٝ ؼكل َِاحل ٚايٛاقع إٔ ٖقٙ 

 (0)  .كٚهٝا اٱهذلاتٝذ١ٝ ٗ آهٝا

يكـ بلمت ايُٓٛك اٯه١ٜٛٝ )ؿٍٚ دٓٛب 

ًلم آهٝا(, ٚهذًت سٔٛكاڄ نبرلاڄ ٗ ايواس١ 

ا٫قتِاؿ١ٜ ايعا١ٕٝ َٔ ػ٬ٍ إهذلاتٝذ١ٝ ت١ُٜٛٓ 

ٚاقتِاؿ١ٜ عنمت سٔٛكٖا ايعإٞ ٖٚقٙ ايـٍٚ َا 

ٚات طبٝع١ٝ ُتًه٘ َٔ ؾلْ اهتجُاك١ٜ ق١ٜٛ ٚثل

ٖا١ً٥, ٫هُٝا ايٓؿ٘ ٚايػام, ثِ إواسات 

اينكاع١ٝ, ػُِٛاڄ ايِاؿ١ ٱْتاز ايكُض 

ٚايٌعرل, َٚا ًُه٘ َٔ ثل٠ٚ َا١ٝ٥ ٖا١ً٥, ؾإْٗا 

ٚػ٬ٍ ؾذل٠ قِرل٠ َلًش١ ٭ٕ تِبض ِٛكاڄ 

ق١ٜٛ, ػُِٛاڄ ٗ ٌٚ كغب١ ايكٝاؿات ايوٝاه١ٝ 

ينَٔ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ؾٝٗا ٗ ايـػٍٛ ٗ هبام َع ا

مٛ ايتكـّ َٔ أدٌ إٔ ؼذن َٛقعٗا ٗ 

اـلٜڀ١ ا٫قتِاؿ١ٜ ٚا٫هتجُاك١ٜ. َٚا ّٓض 

ٖقٙ ايـٍٚ قٛتٗا ٚوكل يًكٝاؿات ك٩ٜتٗا إؿكاى 

ؿٍٚ ايعامل ايِٓاعٞ َـ٣ سكٝك١ ايجلٚات اييت 

ؽتنْٗا ٗ أكآٝٗا, َٚـ٣ ساد١ ايـٍٚ 

ايِٓاع١ٝ ٫هتػ٬ٍ تًو ايجلٚات, َٚجًُا هعت 

ٍٚ ا٭ٚكٚب١ٝ ٚا٭َرلن١ٝ إٍ ًلنات ايـ

اهتهٌاف ٚاهتجُاك ايؿلْ ايٓؿڀ١ٝ إتٛاؾل٠ ٗ 

ؿٍٚ اـًٝر قبٌ ؾذل٠ ا٫هتك٬ٍ ػ٬ٍ عكـ 

ايوتٝٓات, ؾإٕ ثكٌ ٖقٙ ايٌلنات بـأ ٜتشٍٛ 

إٍ ؿٍٚ آهٝا ايٛهڀ٢, ٚفيو يًؿلْ ايهبرل٠ 

ٚإتٓٛع١ ؾٝٗا, ثِ ٕٛقعٗا ا٫هذلاتٝذٞ إتاػِ 

ٓٗا ؿٍٚ أٚكٚب١ٝ, ٚايٌِ اييت يًـٍٚ ايِٓاع١ٝ, َٚ

ٖٞ عاد١ َاه١ إٍ ايٓؿ٘ ٚايػام بأهعاك 

 ...َٓؼؿ١ٔ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً َعـ٫ت ايُٓٛ ؾٝٗا

إٕ ا٫َدلٜاي١ٝ ايػلب١ٝ آڀلت اٍ تػٝرل 

ايٌهٌ ايكـِٜ يًوٝڀل٠ ا٫هتعُاك١ٜ إباًل٠ ٗ 

بعض اٱكدا٤ َٔ أدٌ تهلٜى ايوٝڀل٠ 

ٗ فيو ع٢ً ا٫هتػ٬ٍ ا٫هتعُاكٌٜ َعتُـٜٔ 

اْتكا٤ِٖ ؾٗٞ ٚ ايع٤٬ُ ايقٜٔ مت تهِٜٛٓٗ

تًو اييت ٚ تلاقب ايـٍٚ إوتعُل٠ٚ توتعبـ

تٌهٌٝ ٚ فيو عدل تِٓٛٝٚ ,طايبت باهتك٬شلا

ػًل  ,بٓا٤ ايكٛاعـ ايعوهل١ٜ ,ا٫قڀاب ايعوهل١ٜ

تـعِٝ ا١ُْٛ٫ ايؿا١ًٝ... ؾباهِ  ,ؾٝـكايٝات

ايـعِ ا٫قتِاؿٟ أٚ عدل أًهاٍ أػل٣ أُبض 

 (ا٫َدلٜايٌٝ ًّهٕٛ ٖقٙ ا٫هٛام )ايـٍٚ

ٜوتٓنؾٕٛ  ,نُِاؿك يًُٛاؿ ا٫ٚي١ٝٚ ,يبٔا٥عِٗ

ّتِٕٛ ؿَا٤ ايوهإ ٗ ٖقٙ ٚ ,ايجلٚات

ؾِٗ ٜوتؼـَٕٛ ا٭َِ إتشـ٠ نأؿا٠ .ايـٍٚ

ؾعاي١ َٔ أدٌ ايتـػٌ ٗ ايكٔاٜا ايـاػ١ًٝ 

 ,يًـٍٚ بػ١ٝ إػٔاعٗا ٫ست٫٬ت عوهل١ٜ

ا عٓـَا ٫ ٜوتڀٝعٕٛ أَ ,ثكاؾ١ٝٚ ,اقتِاؿ١ٜ

ؾإِْٗ ًٜذإٔٚ اٍ  ,ايو١ًُٝ باٱًهاٍفيو 

تـبرل ا٫غتٝا٫ت أٚ ٚ ,تِٓٛٝ ا٫ْك٬بات ايعوهل١ٜ

ا٫هتعُاك ٚ ًٜتذ٦ٕٛ اٍ ايتـػٌ ايعوهلٟ

إباًل ؾٗٛ ٜوتڀٝع ػًل ع٬قات ايتبع١ٝ مٛ 
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ايـٍٚ اييت تتُتع بهاٌَ ا٫هتك٬ٍ ايوٝاهٞ  

٫ه١ٜٛٝ ٭ًهاٍ نُا تعلٓت ايهجرل َٔ ايـٍٚ ا

 ,أػل٣ أنجل ؿ١َٜٛ " اؿِاك ا٫قتِاؿٟ

اٍ  باٱٓاؾ١ ,ا٫ْك٬بات ايعوهل١ٜٚ ا٫غتٝا٫ت

 ,ايتـػٌ ايعوهلٟ إباًل نُا سـخ ٗ ايؿٝتٓاّ

 (0)  ....أػرلا ٗ ايعلامٚ ,نٛكٜا

اهتػًت "إهلا٥ٌٝ" تٓاَٞ ايتٝاك اٱه٬َٞ 

عٝح أُبشت فاب١ٗ ٖقٙ  آهٝا,ؿٍٚ  ٗ بعض

ٖل٠ ٖـؾڄا ٌَذلنڄا بُٝٓٗا, باعتباك إٔ ايٛا

ا٭ُٛي١ٝ اٱه١َٝ٬ تٌهٌ بايٓوب١ إٍ ايڀلؾٌ 

ٚٶا  ٚٗ ٖقا ا٫ػاٙ, ٚبلغِ ٓعـ  ٌَذلنڄا"."عـ

سلن١ طايبإ, ١ُٖٓٝٚ اٱؿاك٠ ا٭َلٜه١ٝ ع٢ً 

أؾػاْوتإ, مل ٜتٛقـ ايتؼٛف اٱهلا٥ًٝٞ َٔ 

 –اٱه٬ٌَٝ, ػا١ُ َع ايتكاكب ايٟٓٛٚ اٱٜلاْٞ 

لٚهٞ, ٚايٛدٛؿ اٱٜلاْٞ اؾٝٛهٝاهٞ ٗ آهٝا اي

 ايٛهڀ٢..ٚ"اـڀل ا٭ُٛيٞ" ٗ أٚمبهوتإ

ٚٚدٛؿ تـاػٌ علقٞ نبرل بٌ طادٝهوتإ ٚ

ٚأٚمبهوتإ ٚنإ َٔ ٚكا٤ فيو تكـِٜ 

إواعـات ا٫قتِاؿ١ٜ اييت باؿك عـؿ َٔ كداٍ 

ا٭عُاٍ اٱهلا٥ًٌٝٝ إٍ مٜاك٠ ؿٍٚ آهٝا ايٛهڀ٢ 

اؿ ايوٛؾٝيت؛ يٝٛٓشٛا أْ٘ يٝى بعـ اْٗٝاك ا٫ؼ

مث١ أَل ٜـعٛ إٍ اـٛف َٔ "إهلا٥ٌٝ"..ٚايعٌُ 

ع٢ً اهتػ٬ٍ ساي١ ايِلاع ايوٝاهٞ ايقٟ 

ًٗـت٘ ؿٍٚ ٖقٙ إٓڀك١ بٌ أُْٛتٗا ايوٝاه١ٝ, 

ٚسلنات َعاك١ٓ َوًش١, غايبٶا إه١َٝ٬, تل٣ 

ا٭١ُْٛ ايوٝاه١ٝ اؿان١ُ ٗ آهٝا ايٛهڀ٢, 

ُلاكٶا يًٓٛاّ ايٌٝٛعٞ نأ١ُْٛ عًُا١ْٝ, اهت

 .ايوٛؾٝيت

ٚكثت  :ايكـكات ٚاـدلات ايتك١ٝٓ اي١ٜٚٛٓ

ؿٍٚ آهٝا ايٛهڀ٢ قـكات ٚػدلات ١ْٜٚٛ عاي١ٝ 

ايهؿا٠٤ بعـ اْٗٝاك ا٫ؼاؿ ايوٛؾٝيت. ٚقـ أثاكت 

ايـٍٚ ايػلب١ٝ ٓذ١ نبرل٠ سٍٛ استُا٫ت 

سٍِٛ بًـإ علب١ٝ ع٢ً ايو٬غ ايٟٓٛٚ عاّ 

ات اييت اهتكًت عٔ َٔ إسـ٣ اؾُٗٛكٜ 1331

ايهت١ً ايٌلق١ٝ, ٚهاكعت اي٫ٜٛات إتشـ٠ 

ا٭َلٜه١ٝ ٚ"إهلا٥ٌٝ" إٍ اػذلام تًو 

اؾُٗٛكٜات اؿـٜج١ ا٫هتك٬ٍ؛ حملاُل٠ أٟ 

ع٬قات ٚثٝك١ بٝٓٗا ٚبٌ ايبًـإ ايعلب١ٝ, َٚٓع 

أٟ استُا٫ت يًتعإٚ ٗ اجملاٍ ايٟٓٛٚ َٔ ٖقٙ 

ي١ٜٚٛٓ إٍ ايـٍٚ, ػ١ٌٝ َٔ اْتكاٍ اـدلات ا

ايعامل اٱه٬َٞ ٚايٛطٔ ايعلبٞ َا ُٚؿت٘ 

  :ايعٌُ ع٢ًٚ  أٜاؿٟ إكٖاب١ٝ

ايـٚي١ َٔ ػ٬ٍ تعُٝل إٌاعل  إٓعاف *

 .ايڀا٥ؿ١ٝ ٚايعلق١ٝ ٚا٫ث١ٝٓ

إًػاٍ ايـٚي١ ايكڀل١ٜ ٌَه٬ت  *

اقتِاؿ١ٜ ٚهٝاه١ٝ ؼـ َٔ قـكتٗا عًٞ َٛاد١ٗ 

 .ا٭ػڀاك ا٫هتعُاك١ٜ

ات ايٛط١ٝٓ تٌٜٛ٘ ْٔاٍ اؿلن *

ايك١َٝٛ ٚاٱه١َٝ٬ ٗ ايٛطٔ ايعلبٞ َٔ ػ٬ٍ 

 .اٱكٖابتٔؼِٝ ٚاٖل٠ 

تٓتؿٞ سكٛم اٱْوإ َع ساي١ اؿلب  *

 .ٚايِلاعات ايعٓٝؿ١ بٌ ايٌعٛب

  :إثاك٠ ايٓناعات ٚتكٜٛٔٗا َجٌ *

 .اشلٓـ ٚبانوتإ سٍٛ نٌُرل- 5

مت تهٜٛٔ نت١ً  2007ٗ ه١ٓ   -1

شلٓـ بلعا١ٜ أَلٜه١ٝ ٗ بٌ ايٝابإ ٚا إهذلاتٝذ١ٝ

 .ايٌَِٛاد١ٗ 

ائػٛٙ اييت ُاكهٗا اي٫ٜٛات  -0

إتشـ٠ عًٞ ايٝابإ َٔ أدٌ إعاؿ٠ ايتوًض 

( َٔ ايـهتٛك ايٝاباْٞ 6ٚايتٓامٍ ع٢ً إاؿ٠ )

 .آهٝايتٛٚٝؿٗا ٓـ ايٌِ ٗ ًلقٞ 
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ا٫ٖتُاَات ايػلب١ٝ بكٔاٜا َهاؾش١  -1

 اٱكٖاب, ٚاؾل١ّ ا١ُٕٛٓ, ٚاؿلنات

ا٫ْؿِاي١ٝ, ٚاشلذل٠ غرل ايٌلع١ٝ, ٚػاك٠ 

 .إؼـكات ٚايو٬غ ٚغرلٖا ٗ أهٝا

ايعٌُ ع٢ً إًعاٍ ايكٔاٜا ا٭١َٝٓ  -2 

اؾـٜـ٠ َجٌ اٱكٖاب, ٚايتڀلف ايـٜين, 

 ٚا٫هتعُاكٚاؿلنات ا٫ْؿِاي١ٝ قِـ ايتـػٌ 

 .غرل إباًل يًُٓڀك١

تعًِ ايـٍٚ ايػلب١ٝ إٔ أَٔ آهٝا  -3

 .ٔ أٚكاهٝا نًٗاٌٜهٌ دٖٛل أَ

اؿلب ايلٚه١ٝ اؾٛكد١ٝ ٚايتـػٌ  -4

 .ايػلبٞ َٔ أدٌ سكٛم اٱْوإ

 .ق١ٝٔ ايٌِ تاٜٛإ ٚايتبت -5

 (4)    .كٚهٝا ٚايٌٌٝإ -6

  ػععععا١ُ  

ًعٛب آهٝا َٗـؿ٠ ؿٍٚ ٚ يكـ أُبشت

باػاٖات َـكٚه١ يعٛؿ٠ ا٫هتعُاك َٔ دـٜـ  

ه١ٝ اييت ا٭َلٜٚ ب١ٝٚٚإتُجٌ ٗ ايًٛبٝات ا٭ٚك

تهلي بـٚكٖا ٖقٙ إـاػٌ ايوٝاه١ٝ نُا ّهٔ 

إ ا٫هتعُاك اؾـٜـ ٫ ٜتٛقـ عٓـ سـ  اعتباك

يهٓ٘ ٚ, َلاقب١ ا٫قتِاؿ ا٫َدلٜايٞ أ١ٚ سلاه

ٌٌُٜ نٌ اجملا٫ت إؼتًؿ١ ٚاييت ُى 

با٭هاي ا٫هتك٬ي١ٝ ايوٝاه١ٝ ايـاػ١ًٝ 

ػُِٛا ايِاعـ٠  ا٭ه١ٜٛٝٚاـاكد١ٝ يًـٍٚ 

ٚفيو  كٚهٝا....ٚاشلٓـ , ايٝابإ, نايٌِ

 ػًل اقتِاؿ ايوٛم اؿل٠ٚ بتڀٜٛل ايـّكلاط١ٝ

استٔإ ايوًِ ٚايتعإٚ بٌ ؿٍٚ إٓڀك١ ٚإؿَاز ٚ

ؿٍٚ إٓڀك١ ٗ ١ََٛٛٓ اجملتُع ايـٚيٞ ٚٓا١ٜ 

سكٛم  ٚاسذلاّا٫قًٝات ٚسٌ ايٓناعات اؿـٚؿ١ٜ 

اٱْوإ ٚيهٔ بايٛد٘ ايػلبٞ اـؿٞ ٖٞ نٌ 

ٚكهه١ً  ٚا٫ْؿِاي١ٝتؿعٌٝ ايٓناعات ايـعِ ي

اٱكٖاب ٚتُٓٛٝ٘ ٗ إٓاطل اؿ١ٜٛٝ فات ا٭بعاؿ 

اٱهذلاتٝذ١ٝ ٚاييت ؽـّ ٚت٪ٌٖ ايعٛؿ٠ 

ٚبٗقٙ إـاػٌ ايوٝاه١ٝ  ي٬هتعُاكاؿكٝك١ٝ 

 .اؾـٜـ٠

 :اشلٛاٍَ إلدع١ٝ

" كس١ً قلٕ, نٝـ ًهًت كٚبلت أ. باهتٛكٟ, . 5

, تل١ْ: ـٚيٞ اؾـٜـ"ايك٣ٛ ايع٢ُٛ ب١ٝٓ ايٓٛاّ اي

ٖاًِ أٓـ قُـ, إُلنن ايكَٛٞ يًذل١ْ, اؾنٜل٠, 

 .1353ايكاٖل٠, 

ايوٝاه١ ايـٚي١ٝ ٗ سلاٍ تَٛاي ًٜٚبٛكٕ, ". 1

 -ايٝابإ -ًلم آهٝا, إجًح اٱهذلاتٝذٞ ايٌِ

", تل١ْ: َٔ ْٝع إلاه٬ت اي٫ٜٛات إتشـ٠ ا٭َلٜه١ٝ

١", َلنن اٱَاكات إٍ ك٥ٝى ايتشلٜل"ؿكاهات عإٝ

يًـكاهات ٚايبشٛخ اٱهذلاتٝذ١ٝ, أبٛ ٚيب, اٱَاكات, 

 .1333, 51ايعـؿ

"تعـؿ١ٜ ايكڀب١ٝ ؿ. ٜٛهـ ػًٝؿ١ ايٝٛهـ,  .0

, ً٪ٕٚ اقتِاؿ١ٜ, ا٫قتِاؿ١ٜ ايتش٫ٛت ٚا٫ستُا٫ت"

, 5َلنن ؿكاهات ايٛسـ٠ ايعلب١ٝ, اؿُلا٤, برلٚت, ٙ

 .1351أؾلٌٜ 

," ـ ُـقٞ عابـٜٔأ.ؿ.ٖـ٣ َٝتٝهى, ايوٝ. 1

, َلنن ايـكاهات ا٭ه١ٜٛٝ, ن١ًٝ قٔاٜا ا٭َٔ ٗ أهٝا"

 .1331ا٫قتِاؿ ٚايعًّٛ ايوٝاه١ٝ, داَع١ ايكاٖل٠, 


